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Úvod
Rok 2009 začal ve znamení celosvětové hospodářské krize. Ekonomičtí analytici
označili tento rok za nejistý a nejtěžší za celé období od revoluce v r. 1989. Krize
započala v průběhu roku 2008 v Americe a postupně se rozšířila do celého světa.
Prognózy na počátku roku 2009 odhadovaly trvání krize minimálně po dobu celého
roku 2009 s tím, že k oživení celosvětové ekonomiky by mělo dojít na přelomu r.
2009/2010. Krize měla za následek také prudký nárůst nezaměstnanosti v porovnání s
rokem 2008.
V důsledku krize došlo již v prvním čtvrtletí roku k nepatrnému snížení cen některých
potravin. Významněji se slevy promítly do cen automobilů, kde se počítaly slevy na
desetitisíce, výjimkou nebyly ani stotisícové slevy. Slevy letních věcí přišly o něco dříve
než jiné roky. Obchodníci to vysvětlovali tím, že chtějí dopřát lidem, aby ještě užili
letních věcí, avšak pravdou byl asi fakt, že nákupy se v důsledku krize zmenšily. Také
povánoční slevy odstartovaly bezprostředně po svátcích. Některé obchodní řetězce
nabízely slevy na zboží již během vánočních svátků.
Rok 2009 byl rokem, kdy padla vláda, byla jmenována překlenovací úřednická vláda a
neuskutečnily se plánované předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Byl to rok, kdy vypukla v Mexiku epidemie prasečí chřipky, která se rychle šířila do
celého světa, avšak naštěstí nebyly naplněny obavy z hrozící pandemie. Byl to rok
bohatý na události ve světě i u nás doma a mnohé se událo i v naší obci.
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku
Svět
•
•
•
•
•
•

1. ledna - Česká republika převzala předsednictví EU
20. ledna se konala inaugurace amerického prezidenta Baracka Obamy
V dubnu byly hlášeny první připady nakažení prasečí chřipkou ve světě
5.-6. června se konaly ve všech státech EU volby do Evropského parlamentu
1. července - předsednictví EU se ujalo Švédské království
9. října - americký prezident Barack Obama převzal Nobelovu cenu míru za
"snahu o snížení počtu nukleárních zbraní a prosazování světového míru".

Česko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25. března padla vláda premiéra Mirka Topolánka
5. dubna - americký prezicent Barack Obama navštívil ČR
30. května zemřel na Floridě legendární český zpěvák Waldemar Matuška
V květnu byl hlášen první případ nakažení prasečí chřipkou v ČR
5.-6. června se konaly v ČR, tak jako ve všech státech EU, volby do Evropského
parlamentu
24. června vypukly v několika českých a moravských krajích povodně. Jednalo
se o třetí nejtragičtější povodně v novodobé historii ČR. Povodně si vyžádaly 15
obětí.
26. záři navštívil ČR papež Benedikt XVI.
9.-10. října se měly konat předčasné volby do Poslanecké sněmovy Parlamentu
ČR. Ústavní soud rozhodl o odložení voleb na základě stížnosti poslance
Melčáka
22. října zaznamenala ČR první oběť prasečí chřipky (celkem zemřelo v r. 2009
v ČR na na prasečí chřipku 56 lidí)
31. října skončil ve funkci ředitele pražské ZOO Petr Fejk - občan Předboje
3. listopadu podepsal prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu a ČR tak
ratifikovala dokument jako poslední z 27 zemí EU
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Události v obci v roce 2009
Kontaktní údaje Obecního úřadu se nezměnily:
Adresa: Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice
Telefon: 315 682 901
Fax:
315 682 901
E-mail:
podatelna@predboj
• Pavla Příšovská:
starosta@predboj.cz
• Jaroslava Vondráčková: mistostarosta@predboj.cz
• Ing. Petr Voves:
vystavba@predboj.cz
• Jana Šandarová:
uctarna@predboj.cz
• Michaela Langová:
podatelna@predboj.cz
Úřední hodiny: Po 8-12 hod. 17-19 hod.
St 8-12 hod. 17-19 hod.

Obecní zastupitelstvo:
Stejné jako v r. 2008:
Pavla Příšovská
Jaroslava Vondráčková
Ing. Petr Voves
Ing. David Potůček
Robert Vignát Mimochodský
Jaroslav Vrábel
Jitka Paděrová

- starostka obce
- 1. místostarosta obce
- 2. místostarosta obce
- člen zastupitelstva (revizní výbor)
- člen zastupitelstva (komise veřejného pořádku)
- člen zastupitelstva (komise vodního a lesního
hospodářství)
- členka zastupitelstva (kontrolní výbor, sociální komise a
doprava)

Zaměstnanci OÚ
Jana Šandarová - účetní, knihovnice
Michaela Langová - administrativní pracovnice
Eva Pecková
- uklízečka
Milan Štoural
- správce obecního majetku
Jaroslav Vacek
- pomocník, uklizeč

Všeobecné údaje o obci:
Předboj je obec I. stupně se samostatnou působností - počet zastupitelů 7.
Okres Praha-východ, kraj Středočeský
Pověřená obec (obec II. stupně) - Odolena Voda, Líbeznice (matrika, SÚ)
Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Z činnosti Obecního úřadu:
Koncem března 2009 byly na budovu Obecního úřadu připevněny nové oválné tabule s
tímto označením:
1/ Obec Předboj se znakem obce Předboj
2/ Obecní úřad Předboj se státním znakem
Začátkem dubna byl na budovu Obecního úřadu připevněn orientační plán obce s
označením ulic, čísel popisných, důležitých staveb v obci, památek apod.
22.6.2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nově zřízené místo administrativního
pracovníka/pracovnice na částečný úvazek 10 hod. týdně s termínem nástupu 1.8.2009.
Z celkového počtu 4 přihlášených byla vybrána paní Michaela Langová.
Kanceláře OÚ byly dovybaveny novým nábytkem za 43.407,- Kč a část nábytku byla
přesunuta do zasedací místnosti OÚ. Byl zakoupen 1 nový počítač a bezdrátový telefon.
Byla pořízena nová vitrína, která slouží jako úřední deska k vyvěšování informací pro
občany a bylo zakoupeno rozmetadlo zn. Husquarna k traktoru Husquarna na zimní
posyp chodníků.
V říjnu 2009 bylo před Obecním úřadem u vchodu do prodejny potravin vybudováno, v
místech, kde byla dříve travnatá plocha, malé parkoviště pro 3 auta. Parkoviště slouží
jak zaměstnancům a návštěvníkům OÚ, tak kupujícím v místním obchodě smíšeného
zboží. Náklady na vybudování parkoviště činily 69.245,- Kč.

Veřejná zasedání obecního zastupiteslstva
V roce 2009 se konalo celkem 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva:
9.2., 14.4., 8.6., 14.9., 16.11. a 14.12.2009. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy
v příloze pod č. D1/2009 až D6/2009.

Místní poplatky
V lednu byly stanoveny místní poplatky pro rok 2009 takto:
Svoz komunálního odpadu:

1x za týden ……. 1600, Kč
1x za 14 dní …… 1200,- Kč
1x za měsíc ……. 700,- Kč
Jednorázové ….... 60,- Kč
Jednorázovou známku si mohou koupit pouze občané zdržující se v obci sezónně.
Velikost nádob na odpad - 120 l.
Svoz zajišťovala, tak jako v minulých letech firma A.S.A., spol s r.o.
.
Poplatky za kanalizaci:
Kč 900,-/rok za fyzicky přítomnou osobu
Kč 450,-/rok za dočasně přítomnou osobu
Poplatky za psa:

Kč 100,-/rok za každého psa
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Všechny poplatky byly vybírány na OÚ od 11.1.2009.

Vodné v r. 2009:

Kč/m3 35.80 bez DPH

Kč/m3 39,02 vč. DPH

Požární ochrana: Trvá smlouva s Jednotkou dobrovolných hasičů města Neratovice.
V r. 2009 činily náklady obce za požání ochranu 20.000,- Kč.

Schválený rozpočet na rok 2009
Příjmy :
18,470.000,- Kč
Výdaje :
18,470.000,- Kč
(příl. D7/2009)

Plnění rozpočtu roku 2009
Příjmy:
Daň. příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený rozpočet
4,620.000,00
1,161.000,00
5,303.000,00
10.000,00
11,094.000,00

Plnění
3,493.680,00
1,335.940,00
2,671.100,00
242,270,00
7,742.990,00

Výdaje:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4,950.000,00
13,520.000,00
18,470.000,00

4,792.270,00
1,767.050,00
6,559.320,00

Saldo příjmy-výdaje
Prostředky z minulých let
Financování celkem

- 7,376.000,00
7,376.000,00
+ 7,376.000,00

1,183.670,00
0
- 1,183.670,00

Vysvětlení k jednotlivým položkám plnění rozpočtu viz příloha č. D8/2009 (Závěrečný
účet obce Předboj za rok 2009).

Byla vypsána tato výběrová řízení:
A/ 30.3.2009 na vyhotovení projektu na stavbu multifunkčního domu v obci.
Mělo by se jednat o max. dvoupodlažní budovu, kde by byla umístěna tato zařízení:
1/ mateřská školka o 2 třídách pro 2 x 28 dětí.
2/ prostory pro občanskou vybavenost o 200 m2 podlahové plochy včetně zázemí
3/ společenská místnost pro kulturní a veřejné akce (seniorské centrum, mateřské
centrum, výstavy apod.) o 150 m2 podlahové plochy se samostatným vstupem
včetně
zázemí.
4/ varna pro školku, včetně možnosti vaření pro seniory do jídlonosičů.
(příl.D9/2009)
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Výzvy se zúčastnilo 5 firem.
15.6. zasedala výběrová komise. Byla vybrána firma Ing. Milan Grubauer, Měšice, s
kterou byla v červenci 2009 uzavřena smlouva na vypracování projektu a získání
příslušných stavebních povolení. Předpokládaný termín vypracování projektu je 9
měsíců.
B/ 1.4.2009 na rozšíření stávajícího víceúčelového asfaltového hřiště a rekonstrukci
oplocení tohoto hřiště. (příl. D10/2009).
Výzvy se zúčastnili 3 uchazeči.
6.5. zasedala výběrová komise. Byla vybrána firma Gigant stavby s.r.o, Neratovice, s
kterou byla uzavřena smlouva.
Stavební práce začaly na přelomu září a října a byly dokončeny v listopadu 2009.
Celkové náklady včetně vybudování zařízení na závlahu fotbalového hřiště činily
1,020.816,- Kč.
Na realizaci této akce byla požadována dotace. Dotace však nebyla přiznána a veškeré
náklady musely být uhrazeny z prostředků obce.

Vodovod
Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny a.s., Kladno, člen skupiny Veolia
voda.
V roce 2009 bylo v obci celkem 280 vodovodních přípojek.
Vodovodní řad byl původně majetkem obce. V roce 2009 došlo po dlouhodobém
jednání k vkladu vodohospodářského majetku obce do společnosti VKM a.s. (Vodárny
Kladno-Mělník a.s.). Obec za tento majetek obdržela na účet cca 2,080.000,- Kč a
18737 akcií listinné podoby v jmenovité hodnotě 1000,- Kč.

Kanalizace
Provoz kanalizace a ČOV v obci zajišťovala společnost BVS aqua s.r.o. Vzhledem k
tomu, že tato společnost vypověděla obci smlouvu a skončila s poskytováním služeb
pro obec k 30.11.2009 bylo nutné vybrat firmu, která by nadále poskytovala obci tyto
služby, a proto byla 9.11. vyhlášena Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
"Provozování ČOV a kanalizačních řadů v obci Předboj". Přihlásilo se celkem 5
společností oprávněných k provozování této činnosti. Dne 30.11.2009 bylo vydáno
Rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky a byla vybrána firma
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. - o.z. Vodovody a kanalizace, Královická 251, 250 01
Brandýs n. Labem. S touto společností byla uzavřena smlouva o provozování.
STAVOKOMPLET se stal provozovatelem, vlastníkem ČOV a kanalizačních řadů
zůstala i nadále obec Předboj.
V roce 2009 měla být provedena kolaudace rozšířené ČOV. V důsledku výměny
provozovatele kanalizačních řadů a z technických důvodů (vyřazení 1. části z důvodu
oprav) musel být prodloužen zkušební provoz 2. části ČOV a kolaudace musela být
odsunuta do r. 2010.
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Odpady
Sběr domovního odpadu prováděla tak, jako v minulých letech firma A.S.A. spol. s r.o.
Jako obvykle bylo možné zvolit si v r. 2009 četnost vyvážení, a sice odvoz 1x za týden,
1x za 14 dní nebo 1x za měsíc. S každou domácností byla uzavřena smlouva a po
zaplacení poplatku na OÚ obdržel každý uživatel kopii "Smlouvy o užívání systému za
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vznikajících na území obce Předboj" a nálepku na popelnici. Nálepky se liší barvou dle
četnosti vyvážení.
Modrá barva - svoz 1x týdně
Zelená barva - svoz 1x za 14 dní
Fialová barva - svoz 1x za měsíc
(smlouva viz příl č. D11/2009).
Na třech místech v obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Na plast, papír,
nápojové kartony, bílé a barevné sklo. Kontejnery jsou v těchto ulicích:
Pod Hřištěm
Zvonková
Ke Tvrzi
Kontejnery na plast a papír byly v r. 2009 vyváženy pravidelně 1x týdně, odvoz
kontejnerů na nápojové kartony a sklo se objednával po naplnění kontejnerů.
Kromě pravidelného svozu popelnic, které probíhalo každé úterý, byl v r. 2009
přistaven 3x velkoobjemový kontejner firmy A.S.A., vždy na 3 dny. Po naplnění byl
kontejner odvezen a přistaven nový. Tato služba je pro občany zdarma.
25. až 27.3.
24. až 26.6.
23. až 25.9.
OÚ Předboj ve spolupráci s firmou A.S.A. uspořádal v průběhu roku 2009 celkem 2x
mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz se uskutečnil 28.3. a 12.9. Kromě toho je
občanům k dispozici box firmy Retela umístěný v prostorách OÚ a přístupný vždy v
úředních hodinách, do kterého je možné odkládat malé elektrospotřebiče, baterie,
kabely, konektory apod.
Také toto je pro občany zdarma.
Koncem listopadu 2009 proběhla likvidace černé skládky v severní části katastru obce
Předboj na polní cestě podél horkovodu mezi obcemi Kojetice a Horňátky. Jelikož se
skládka nacházela částečně na katastru obce Kojetice byl OÚ Kojetice vyzván ke
spolupráci při likvidaci této skládky a obě obce podaly v květnu žádost Krajskému
úřadu Středočeského kraje o dotaci na lividaci odpadu. Smlouvu o poskytnutí dotace
podepsali zástupci obce Předboj a Středočeského kraje v srpnu 2009 a následně byly na
účet obce převedeny finanční prostředky. V říjnu byla na příjezdovou cestu umístěna
závora, aby bylo zabráněno dalšímu odkládání odpadu a koncem listopadu proběhla
samotná likvidace černé skládky firmou A.S.A. Za likvidaci černé skládky zaplatila
obec Předboj částku 161.671,- Kč. 90 % těchto nákladů bylo pokryto z dotace
Středočeského kraje a zbývajících 10 % uhradila obec z vlastních finančních prostředků.
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Obecní majetek
Pozemky
•
•
•
•
•

zastavěná plocha
orná půda
ostatní plocha
lesní pozemky
vodní plochy

3.406 m²
26.102 m²
119.097 m²
59.091 m²
41.190 m²

Budovy
•
•

Administrativní budova obecního úřadu
Budova technických služeb - bývalá požární zbrojnice

Ostatní
K ostatnímu majetku obce patří především vybavení kanceláří, tj. nábytek a kancelářská
technika jako počítače, telefony, fax, kopírka, tiskárny, skartovací stroj apod. Místní
rozhlas, relaxační zóna s hracími prvky, lavičky, vývěsky OÚ, vybavení knihovny. Dále
zařízení a vybavení dílny, tj. motorová pila, vrtačka, svářečka a vybavení na údržbu
obce jako starý a nový zahradní traktor, křovinořez, sekačka a dvoukolový žebřík.
Dále: veřejné osvětlení, místní komunikace, chodníky, nástupní ostrůvky, označení
názvů ulic, 3 obecní studny, čistička odpadních vod I a II, kanaližační řady.
V r. 2009 odsouhlasilo OZ převedení pozemku st. 176 o výměře 291 m2, na kterém je
umístěna budova čp. 116 (sportovní kabiny na hřišti), do majetku TJ Sokol Předboj.

Volby
1/ Volby do Evropské unie
Volby se konaly:
• v pátek 5.6.2009 od 14.00 do 22.00 hod.
• v sobotu 6.6.2009 od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb v obci byla volební místnost v prostorách společenské místnosti
Obecního úřadu.
Složení volební komise:
Předsedkyně: Jana Šandarová
Členové: Hana Vráblová
Eva Pecková
Jitka Paděrová
Antonín Bašta
Zapisovatelka: Jana Mahdíková
Hlasování skončilo v sobotu ve 14.00 hod., avšak sčítání výsledků bylo možné až po 22.
hodině. Bylo tomu tak s ohledem na ostatní státy unie, konkrétně Polsko a Itálii, kde
byly volební místnosti otevřeny déle a sčítání hlasů muselo být započato ve všech
státech EU ve stejný okamžik.
V obci bylo zapsáno 379 voličů. Zúčastnilo se 138 voličů a všechny hlasy byly platné.
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Výsledky hlasování v obci:
1. ODS
61 hlasů
2. ČSSD
23 hlasů
3. KSČM
11 hlasů
4. Starostové a nezávislí
9 hlasů
5. Evropská demokratická strana 7 hlasů
6. Liberta.cz
6 hlasů
7.Suverenita
5 hlasů
8. Strana zelených
4 hlasy
9. KDU - ČSL
3 hlasy
10. Věci veřejné
3 hlasy
11. Pravý Blok
2 hlasy
12. SDŽ
1 hlas
13. Koruna Česká
1 hlas
14. Strana soukromníků ČR
1 hlas
15. Dělnická strana
1 hlas

44,2 %
16,7 %
8,0 %
6,5 %
5,1 %
4,3 %
3,6 %
2,9 %
2,2 %
2,2 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %

2/ Předčasné volby do Parlamentu České republiky
byly původně plánované na 9. - 10. října 2009, avšak byly odsunuty na květen 2010.
O zrušení říjnových voleb rozhodl Ústavní soud na základě stížnosti poslance
Melčáka.

Památky
Kaplička
Byl nabarven kovový plot kolem kapličky.

Zvonička
Na zvoničku byl připevněn opravený křížek.

Pomník obětem 2. sv. války
Kolem pomníku byly vysázeny plazivé thuje a byl nabarven plot.

Různé
13.6. - obcí projížděla v průběhu dne historická vozidla v rámci motoristické soutěže
"XIII. Klecanská veteran rallye 2009" pořádané MěÚ Klecany.
13.6. - konal se nultý ročník předbojské pouťové veselice u rybníka Velký. Bohatý
program začal ve 14.00 hod. různými soutěžemi pro děti i pro dospělé. K
poslechu, ale i k tanci hrála kapela Sally Band, bylo zajištěno občerstvení a po
22. hodině byl ohňostroj. Akci pořádala restaurace "U Svobodů" ve spolupráci s
Obecním úřadem. Celá akce byla zachycena na video firmou prtv.cz pana
Romana Beránka. Video bylo publikováno na internetu a na webových stránkách
obce. (Plakát - viz příloha D12/2009)
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7.7. - zahájila zkušební vysílání nová internetová rozhlasová stanice Rádio Dechovka se
sídlem v Předboji (příl. D34/2009).
19.8. - navštívila obec redaktorka regionálních novin "Náš region" paní Mgr. Lucie
Smolková. Paní redaktorka projevila zájem o příspěvky o naší obci. Jednání se
zúčatnila starostka paní Pavla Příšovská a kronikářka Jitka Paděrová.
20.8.- byla zveřejněna informace pro občany ulic Hlavní a Velkoveské o probíhající
pasportizaci silnice a domů z důvodu navýšeného zatížení obce průjezdem
nákladní dopravou při převážení ornice z obchvatu Líbeznic s tím, že termín a
trvání bude upřesněno. Proti tomuto záměru byla sepsána petice, která rozpoutala
diskusi na téma omezení průjezdu obce vozidly nad 6 t.
(Petice s podpisy občanů - viz příloha D 13/2009)
Zemina byla nakonec deponována na pozemcích poblíž hlavní silnice I/9.
31.10. - náš spoluobčan Petr Fejk skončil ve funkci ředitele Pražské ZOO. Pod jeho
vedením (1997 až 2009) se návštěvnost ZOO ztrojnásobila. Petr Fejk vyhrál
výběrové řízení na místo ředitele České národní budovy v New Yorku.
14.12. - na zasedání obecního zastupitelstva odsouhlasilo OZ m.j. podání žádostí o
dotace, a sice:
- podání žádosti o dotaci z programu FROM na rekonstrukci Horňátecké ulice
spoluúčastí obce 5 %, evt. vyšší z celkové výše investice.
- podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na
vybudování chodníků v obci se spoluúčastí obce 30 % celkové výše investice.
16.12. - v zasedací místnosti OÚ se uskutečnilo 1. posezení se seniory. Senioři nad 60
let byli osobně pozváni a společného posezení se jich zúčastnilo celkem
kolem 40. Všechny přítomné přivítala knihovnice Jana Šandarová a seznámila
je s některými akcemi, které pořádá obec pro své občany. Informovala je také o
právě dokončené rekonstrukci knihovny a o možnosti donášky knih těm
občanům, kteří si nemohou ze zdravotních důvodu dojít do knihovny sami.
Následovala informace starostky Pavly Příšovské o provedených investičních
akcích a též o probíhajících nebo připravovaných akcích. Kronikářka Jitka
Paděrová informovala o dokončené kronice za rok 2008 a požádala seniory o
evt. informace k doplnění retrospektivních zápisů z let minulých, kdy se
nepsala kronika, případně o zapůjčení starých fotografií.
Následovalo malé občerstvení - káva, čaj a vánoční cukroví.
(pozvánka viz příloha č. D30/2009)
Na žádost obce se během roku uskutečnily několikrát silniční kontroly policií ČR,
jejichž cílem bylo především omezení průjezdu nákladních automobilů nad 6 t.

Pošta a telefon
Pošta příslušná pro obec Předboj je v Kojeticích, pošt. směrovací č. je 250 72.
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Telefonní čísla pevných linek začínají stále číslem 315 a jsou devítimístná. V ulici Na
Vršku je telefonní automat společnosti Telefónica O2 a poštovní schránka České pošty.
Stále více občanů však využívá spíše služeb mobilních operátorů:
Telefónica O2 Czech Republic
T-Mobile
Vodafone
Internet - většina uživatelů využívá připojení přes O2, je však možné připojit se též přes
jiné mobilní operátory nebo prostřednictvím různých firem.

Denní tisk
Denní tisk a časopisy je možno zakoupit v místním obchodě se smíšeným zbožím. Je
také možno využít předplatného novin a časopisů. Noviny jsou dodávány do schránek
každý den vždy mezi 8. a 9. hodinou. V roce 2009 bylo v obci 48 předplatitelů novin a
časopisů.

Služby
•

V obci je od roku 2007 otevřeno kadeřnictví Jany Kršmaru. Kadeřnictví je
určeno pro ženy, muže i děti a využívají ho nejen obyvatelé obce Předboj, ale i
občané z okolních obcí. O kadeřnické služby je v obci zájem. Otvírací hodiny
kadeřnictví: Po až Pá 8.00 až 18.00 hod., So 8.00 až 12.00 hod.

•

Do obce zajíždí pravidelně auto společnosti Family Frost. U Family Frost je
možné zakoupit různé druhy zmrzliny i hotových jídel. Svůj příjezd ohlašoval
řidič dříve zvukovým signálem. Od října 2009 došlo ke změně strategie prodeje.
Family Frost hodlá nadále prodávat stálým, zaregistrovaným zákazníkům. Auta
přestala vyhrávat známou znělku a po svém příjezdu do obce zvoní prodavač
Family Frost na zvonky stálých zákazníků, evt. nechá ve schránce nabídku zboží
s upozorněním na další návštěvu.

Příslušnost ke kostelu:
Historicky přísluší obec ke kostelu sv. Víta v Kojeticích. Kojetice jsou součástí
Římskokatolické farnosti Neratovice, ke které kromě Neratovic a Kojetic patří též obce
Libiš, Obříství, Chlumín, Zálezlice, Hostín u Vojkovic, Vojkovice, Předboj a Zlonín.
Římskokatolická farnost Neratovice je součástí pražské arcidiecéze. Bohoslužby v
kostele sv. Víta v Kojeticích se konají vždy ve středu od 16.00 hod.

Pohřebnictví
V roce 2009 zaplatila obec Předboj obci Kojetice celkem 10.920,- Kč za 42 hrobových
míst, pronajatých našim občanům. V Kojeticích je spádový hřbitov, avšak někteří
občané dávají přednost pronajmutí hrobového místa na hřbitově v Líbeznicích. Za
hrobová místa v Líbeznicích neplatila obec v r. 2009 žádné poplatky.
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Vzhled obce
Nová výstavba
Vzhled obce se v r. 2009 výrazně nezměnil. Největší změny nastaly v lokalitě č. 10 - U
Prutníku, kde začala již v prvních měsících roku výstavba rod. domků a pokračovala
velmi rychle. Do konce roku byla celá lokalita téměř zastavěna.
Nové domy přibyly také v ostatních lokalitách, nejvíce v lokalitě č. 8 (ulice Východní
Stráň). V lokalitě č. 7 (ulice Pod Kapličkou), byly v září vybudovány investorem
nové asfaltové komunikace.
V lokalitě Nová čtvrť, kde staví firma Central Group začala koncem roku výstavba
inženýrských sítí. Původně bylo dokončení prvních domů plánováno na prosinec 2009.
Do konce roku 2009 se však vůbec nezačalo stavět.
Oproti původnímu záměru je možno zakoupit si od firmy Central Group nejen jednu z
nabízených stavebních parcel i s typovým domem, ale je možno zakoupit i pouze
stavební parcelu a dům si postavit nebo nechat postavit ve vlastní režii.
V r. 2009 bylo v obci přiděleno celkem 20 nových čísel popisných.
Celkem je v obci 255 staveb. Před začátkem nové výstavby v 90. letech min. st. bylo v
obci 136 staveb. Od počátku nové výstavby přibylo v obci 119 domů.
V průběhu roku se velmi osvědčilo pojmenování ulic, které slouží k lepší orientaci v
obci.

Obchod
V obci je obchod s názvem Potraviny Předboj. Adresa obchodu je Hlavní 18. Obchod je
umístěn v budově Obecního úřadu a prostory jsou majetkem OÚ. Obchod provozuje od
12.9.2008 paní Luyen Thi Thu Hang. V obchodě jí pomáhá manžel pan Libor Uliáš.
Svatbu oslavili 12.7.2009. (Svatební oznámení viz příl. č. D14/2009)
Otvírací hodiny obchodu:
Po až pá 6.00 - 18.00 hod.
So a Ne 8.00 - 14.00 hod.
V obchodě se prodávají potraviny, čerstvé pečivo, ovoce, zelenina, noviny a časopisy. Je
zde možno koupit také drobné výrobky pro použití v domácnosti.
Ceny základních potravin v r. 2009:
Rohlíky a housky
2,50 Kč/ks
Chleba Delta Šrámek 900 g
24,90 Kč/ks
Chleba Odkolek 1200 g
29,90 Kč/ks
Mléko polotučné, krabice 1 l
14,90 Kč/ks

14

Pohostinská zařízení
V obci jsou stále dvě pohostinská zařízení. Restaurace U Svobodů a Restaurace Na
Hřišti.
Restaurace U Svobodů
Majitelem je pan Tomáš Svoboda. Od r. 2002 je restaurace v pronájmu. Nájemci se již
několikrát vyměnili. Od 1.1. do 12.10.2009 měla restauraci v pronájmu firma STOUT
s.r.o. Pod hlavičkou této firmy se vystřídali různí odpovědní vedoucí. Od 12.10. do
konce roku 2009 provozovala restauraci paní Helena Stárková. V restauraci se vyměnil
v průběhu roku 2009 také kuchař.
V příloze kroniky je pod č. D15 a 16/2009 vzorový jídelní a nápojový lístek.
Čepuje se zde pivo Gambrinus.
Ceny piva a několika nealkoholických nápojů a kávy:
Pivo Gambrinus 10st. světlé
Pivo Gambrinus 10st. světlé
Kozel tmavý láhev
Nealkoholické pivo láhev
Káva turecká Kč

0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,5 l

Kč 21,Kč 15,Kč 23,Kč 25,Kč 15,-

Kromě vnitřních prostor restaurace je v letních měsících k dispozici zahrádka se
slunečníky, kde je velmi příjemné posezení mezi keři a květinami.
Některé z akcí, konaných v restauraci "U Svobodů" v roce 2009:
20.3. - k tanci a poslechu hrála skupina Jam Band (plakát viz příl.D17/2009)
27.3. - k tanci a poslechu hrála skupina Sally Band.
17.4. - k tanci a poslechu hrála skupina Sally Band. (plakát viz příl. D18/2009)
15.5. - k tanci a poslechu hrála skupina Sally Band. (plakát viz příl. D19/2009)
13.6. - pořádala restaurace Předbojskou veselici u rybníka (plakát viz příl. D12/2009)
17.10.- taneční zábava s živou hudbou. Vstupné 70,- Kč (plakát viz příl. D20/2009)
14.11.- taneční zábava s živou hudbou Vstupné 70,- kč (plakát viz příl. D21/2009)
27.-29.11.- víkend mexické kuchyně
11. - 13.12. - víkend plný řízků (výběr z 10 druhů)
31.12. - Silvestrovská diskotéka - hudba 80. let (plakát+jídel.líst. viz příl. D22/2009)
Restaurace Na hřišti
Majitelem restaurace je TJ Sokol Předboj. Restauraci má v pronájmu paní Jaroslava
Zemanová.
V restauraci se pravidelně nevaří, k dostání jsou pouze různé chuťovky. Čepuje se zde
pivo Gambrinus.
V restauraci Na Hřišti se konají některé akce pořádané Sokolem Předboj. Přehled všech
akcí Sokola v roce 2009 je uveden pod heslem Spolky na str.19 až 22.
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Komunikace a chodníky
V září 2009 byly vybudovány nové asfaltové komunikace v lokalitě Pod Kapličkou. .
Jedná se o soukromé pozemky a silnice budoval investor.
V plánu je budování dalších chodníků. V prosinci 2009 schválilo OZ žádost o dotaci z
programu Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování 3. a 4. etapy. Jedná se o
úsek podél ulice Hlavní od kapličky směrem na Prahu a úsek od rozcestí ulic Hlavní a
Velkoveská podél ulice Hlavní směrem k rybníku na křižovatku s ulicí Baštěckou.

Rybníky a potoky
V polovině června bylo provedeno vyčištění Kojetického potoka v celém úseku, který
leží v katastru obce Předboj. Od budovy ČOV až k hlavní silnici I/9. Vyčištění provedla
zdarma Zemědělsko-vodohospodářská správa Mladá Boleslav na žádost obce.
V bahně, které bylo při čištění uloženo na břehu potoka bylo možné spatřit mnoho
škeblí.
Z bezpečnostních důvodů byly ořezány staré stromy kolem rybníka Velký a byl vyčištěn
přítok od nánosů bahna.

Přírodní poměry
Počasí
První dny roku 2009 byly ve znamení sněhu. 5.1.2009 napadl první sníh a udržel se
skoro celý leden. Počasí bylo kolísavé. Teploty klesaly místy až k -15°C. Mrazivé dny
se střídaly s teplejšími. Sníh napadl během prvních tří měsíců roku několikrát,
naposledy ještě 19.3. na svátek Josefa. Ráno bylo bílo jako v pohádce, ale do odpoledne
sníh roztál.
Chladné dny trvaly až do začátku dubna, kdy je pak vystřídaly slunečné a teplé dny.
Velikonoce byly 12. a 13.4. a byly velmi teplé a slunečné. Teploty se pohybovaly kolem
20 °C. Po Velikonocích teploty poněkud klesly, ale teplé počasí pokračovalo až do
konce dubna, ale bylo sucho.
Začátek léta byl spíše chladnější a deštivý. 24. června začaly záplavy, hlavně na
Moravě a v Jižních Čechách a situaci v těchto oblastech zhoršovaly přívalové deště. V
našem regionu velká voda nebyla. Později se počasí umoudřilo. V červenci se střídaly
teplé dny s deštivými. 23.7. byl velký vítr při kterém byl poškozen rozestavěný dům v
lokalitě U Prutníku. Začátkem srpna byla větrem zlomena jedna lípa vysazená v r. 2008
v ulici Kojetická. 17.8. byla večer bouřka, pršelo málo, ale byl velký vítr. Na břehu
rybníka Velký spadl strom a v části obce nešel el. proud. Srpen byl velmi teplý s
teplotami často hodně přes 30 stupňů Celsia. Celý srpen téměř nepršelo. Vysoké teploty
pokračovaly ještě začátkem září. Pak nastalo mírné ochlazení, studená rána, ale přes den
bylo příjemné počasí. Někdy slunečno, někdy zamračeno, ale deště jsme se nedočkali.
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Teploty se pohybovaly většinou v rozmezí 20-25 stupňů Celsia. Veškerá vegetace trpěla
suchem. Uschla tráva a usychaly i stromy.
Začátkem října klesly ranní teploty a pohybovaly se kolem 10°C. V tu dobu se ve
většině domácností začalo topit. Druhý říjnový týden byl ještě chladnější a byl vítr.
Největší zima byla 12. až 15.10. Na horách v té době napadl první sníh. U nás první
sníh poletoval 15.10. Ranní teploty neklesly však ještě k bodu mrazu a pohybovaly se
kolem +3°C.
Začátkem listopadu bylo slušné počasí, občas déšť. 12. až 15.11. bylo krásné slunečné
počasí s teplotami přes den kolem 10°C. V neděli 15.11. vystoupila teplota v poledne až
ke 20°C.
Poměrně teplé a pěkné počasí bylo i začátkem prosince. Ranní teploty se pohybovaly
kolem 2 až 5°C, přes den kolem 10°C. V zahrádkách v tuto dobu stále ještě kvetly
listopadky. Za okny bylo někde ještě vidět rozkvetlé muškáty. Já sama jsem sklízela na
zahrádce ředkvičky, zaseté na podzim. Sníh v tu dobu nebyl ani na horách. 13.12. začaly
ranní mrazíky - teploty 0 až -2°C, přes den se teploty pohybovaly kolem nuly. 15.12.
napadl sníh, který vytvořil souvislý poprašek, v poledne však vystoupily teploty na 4°C
a sníh roztál. V druhé polovině prosince jsme si užili sněhu, mrazu, deště i náledí.
Mrznout začalo 17.12., kdy bylo ráno -6°C a začal padat sníh, který vydržel několik dní.
Mrazy se stupňovaly, největší mráz byl 20.12. -14°C. 23.12. bylo ráno náledí a od
tohoto data se pohybovaly ranní teploty kolem nuly, spíše mírně nad nulou. Poslední
zbytky sněhu roztály 24.12., když večer začalo pršet. Mrznout začalo opět 27.12. Ráno
bylo -4°C. Až do konce roku se pak opět ranní teploty střídaly, vždy jeden den byla
teplota mírně nad nulou a další den mírně pod nulou. Střídaly se hezké dny s
chladnějšími, déšť a sníh a bylo i mírné náledí. Pod roztátým sněhem bylo možné ještě
koncem prosince vidět sytě zelenou trávu. Poslední den v roce bylo mírně nad nulou a
pršelo.

Rostlinstvo
Teplé jarní počasí mělo za následek urychlení vegetace. Kočičky (jívy) kvetly již v
prvních dnech března, v prvních dnech dubna vykvetly sakury a kolem 7.4. byly již v
plném květu. Kolem 25.4. již kvetly šeříky a začínala žloutnout pole osetá řepkou.
Meruňky a třešně byly v tu dobu již odkvetlé a kvetly jabloně.
Chráněná rostlina křivatec český kvetla v březnu na stráni po pravé straně podél ulice
Hlavní směrem k rybníku Velký. Kde se vyskytuje další chráněná rostlina bělozářka
liliová, která se má údajně také vyskytovat na území naší obce, zatím není známo.
V kronice roku 2008 bylo popsáno, které rostliny jsou charakteristické pro náš region.
Je však třeba upřesnit, že druhy pěstovaných plodin v zemědělství prodělávají v
posledních letech velkou proměnu. Vzhledem k rušení cukrovarů, přestává se v našem
regionu pěstovat cukrová řepa a brambory se pěstují pouze v omezeném množství. Aby
bylo možné zajistit nutné střídání plodin na polích, rozšířilo se pěstování řepky a
hořčice. V menším množství se pěstuje také slunečnice a mák.
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Stromy
Charakteristickým stromem pro naši obec byly v minulosti akáty. Akáty rostly ve všech
částech obce. V současnosti je jich již podstatně méně, neboť musely často ustoupit
výstavbě, rozšiřování komunikací apod. Mnohdy se jednalo o staré a vzrostlé stromy,
které byly odstraněny, neboť vznikaly obavy, že by mohlo dojít k úrazu při ulomení
křehkých větví nebo k poškození nemovitostí při větrném počasí. Nejmohutnější
odstraněné akáty byly v ulici Kojetické. Dle pařezů, které zde zůstaly lze zjistit, že
průměr kmenů těchto akátů byl větší než 1 m. V současné době rostou v obci již jen
menší akáty např. u rybníka Velký na křižovatce ulic Hlavní a Baštěcká, podél ulice
Kojetická u fotbalového hřiště apod. Větší akáty je možné vidět ještě např. v ulici U
Rybníčka a v ulici Pod Vrškem.
Dalším hojně zastoupeným stromem v obci je vrba. Vrby rostou hlavně kolem rybníka
Velký a v r. 2009 byly staré vrby ořezány. Staré a mohutné vrby jsou také na břehu
Kojetického potoka v ulici U Rybníčka a u čističky odpadních vod.
K zajímavostem v obci patří strom na zahradě u paní Milady Matěkové. Jedná se o
strom s názvem pseudotsuga (douglaska) z čeledi borovicovitých. Strom je starý 43 let a
za tu dobu vyrostl do značné výšky.
V ulici Nová byly před lety vysazeny sakury (japonská třešeň). Tyto stromy každoročně
na jaře bohatě kvetou.
V dubnu 2008 bylo v ulici Kojetické vysazeno 24 lip. Jedná se o lípy srdčité Tilia
cordata "Rancho", kultivar menšího vzrůstu, vhodný i do úzkých ulic. Lípy byly
zakoupeny u firmy Arboeko s.r.o., Obříství.
V dubnu 2009 jsme s manželem zasadili na prostranství před naším rod. domem č. 84 v
ulici Kojetická, vedle pařezu po uříznutém akátu, stromek ginkgo biloba (jinan
dvoulaločný). Stromek byl vypěstován ze semene, které bylo zasazeno v r. 2001.
V druhé polovině léta 2009 bylo velké sucho. Celý srpen a září prakticky nepršelo. V
parku uschla jedna ze dvou loni zasazených břízek a několik malých thují. Jednu loni
vysazenou lípu v ulici Kojetická zlomil vítr.

Zvířectvo
Domácí zvířectvo
V r. 2009 bylo v obci evidováno 131 psů. Přetrvávají problémy z minulých let. Většina
majitelů psů na svých procházkách obcí neuklízí po svých psech exkrementy a to ani v
takových místech jako jsou chodníky, veřejné cesty apod.
Povinné očkování psů (případně i koček a jiných masožravých, doma chovaných,
zvířat) proti vzteklině proběhlo 28.5.2009
Z hospodářských zvířat chovají někteří starousedlíci králíky, ovšem již méně než v
minulosti. Přestává také chov vepřů. Na domácí zabíjačku, lze koupit vykrmeného,
zabitého vepře od velkochovatelů. Nejčastěji se chovají slepice na vajíčka. Již
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několikátým rokem se uskutečňuje jedenkrát v roce prodej mladých kuřic a kohoutů z
drůbežárny Hořešovice přímo z auta v ulici Na Vršku. V roce 2009 se prodej drůbeže
uskutečnil 12.4.
Ceny v roce 2009:
Kuřice: 115,- až 140,- Kč (dle stáří)
Krmná směs KZK. 130,- Kč/10 kg

Myslivost
V roce 2009 byli v obci 2 myslivci, kteří jsou členy Honebního společenstva Veliká Ves,
a sice pan Antonín Cibulka a pan Karel Jelínek. Honební společenstvo Veliká Ves
vzniklo sloučením mysliveckých sdružení několika okolních obcí a bylo uznáno dne
13.5.1993.
Současný celkový počet členů společenstva je 28.
Výměra honebních pozemků v k.ú. Předboj je 96,87 ha.
Plán odlovu bažantů a zajíců je 80-120 ročně. V roce 2009 bylo však málo zvěře a tak
se členové společenstva dohodli, že nebudou pořádat žádný hon. Stalo se tak poprvé za
17 let existence Honebního společenstva. To, že bylo v r. 2009 málo zajíců a bažantů,
bylo způsobeno kromě přirozeného úhynu také tím, že v poslední době stále více
dochází k úhynu motorovými vozidly a množí se také případy pytláctví.
Zatímco bažantů a zajíců bylo málo, srnčí zvěře bylo více než v minulých letech a
roční plán odlovu, který je 30-35 kusů byl splněn. 10 kusů srnčí svěře uhynulo v r.
2009 motorovými vozidly a pytláctvím.
V revíru se občas vyskytují také divočáci, kteří často likvidují drobná zvířata.

Různé
V tisku se objevily informace o tom, že vosy byly v r. 2009 horší než v minulých letech
a jejich žihadla byla nebezpečnější. Přičítá se to chemickým postřikům apod.

Obyvatelstvo
Počet obyvatel
K 1.1.2009 bylo v obci evidováno celkem 543 obyvatel, 262 mužů, 281 žen
K 31.12.2009 bylo v obci evidováno celkem 591 obyvatel, 286 mužů, 305 žen
Z toho občané cizí státní příslušnosti celkem 40 obyvatel, 25 mužů, 15 žen
Průměrný věk: 36 let (muži 35 let, ženy 37 let)
V průběhu roku se narodilo 9 dětí, a sice:
Culek Tadeáš
Čermák Adam
Hladíková Elena
Laňková Beáta
Mikula Václav
Mikulová Eliška
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Potůčková Diana
Sonntag Filip Sonny
Viesnerová Barbora
Zemřeli 3 občané:
paní Zdeňka Vovsová - 84 let
paní Vlasta Němečková - 98 let
pan František Čihák - 78 let

+16.2.2009
+11.5.2009
+15.11.2009

Celkový počet obyvatel se v r. 2009 zvýšil o 48.

Životní jubilea
V r. 2009 oslavila své 98. narozeniny nejstarší občanka obce paní Vlasta Němečková,
která však krátce nato zemřela.
Životní jubileum oslavilo celkem 16 občanů obce. Byla mezi nimi i místostarostka
obce paní Jaroslava Vondráčková, bývalá dlouholetá starostka, nyní místostarostka
obce, která oslavila 75. narozeniny.
Přehled jubilantů v r. 2009:
60 let - 1
65 let - 2
70 let - 4
75 let - 6
80 let - 1
86 let - 1
91 let - 1

1 muž
3 muži
3 muži
1 muž

2 ženy
1 žena
3 ženy
1 žena
1 žena

Tak jako v minulých letech dostaly ženy, jubilantky, od obce gratulaci a bonboniéru,
muži gratulaci a lahev vína.
Rodiče dětí, narozených v r. 2009, dostali od obce gratulaci a dárkovou kartu do
Hypermarketu Globus v hodnotě 500,- Kč.
12.9. oslavili zlatou svatbu manželé Hraškovi. Od obce obdrželi rovněž dárkovou kartu
do Globusu.

Spolky
1/ TJ Sokol
26.4.2009 - konala se výroční schůze. Na programu byly 4 body:
- zhodnocení roku 2008
- plán na rok 2009
- zpráva revizní komise
- volba nového výboru
20

Nově zvolený výbor Sokola má i nadále 7 členů:
Předseda:
Bohuslav Černý
Místopředseda: Milan Štoural
Hospodář:
Martin Příšovský
Jednatelka:
Katerina Mikota
Člen výboru:
Pavel Zelenka
Člen výboru:
Jan Štoural
Trenér:
Petr Weiss
Revizní komise: Jan Moravec
Miroslav Podracký
TJ Sokol Předboj má stále dva oddíly – Fotbal a Sportuj s námi.
Pozvánka na výroční schůzi - viz příl. D23/2009
Zápis z výroční schůze - viz příl. D24/2009
A – Fotbal – FC Sokol Předboj
Počet členů 53
Sestava v r. 2009:
Brankáři: Šebetka Ladislav
Navrátil Jan
Obránci: Krejčík Petr
Mahdík Slávek
Prejza Ladislav
Prejza Václav
Bartyzal Pavel
Příšovský Martin
Kocián Pavel
Záložníci: Teplý Antonín
Tovara Jakub
Weiss Petr (trenér)
Rychtera Michal
Frölich Tomáš
Vlasák Martin
Jelínek Karel
Útočníci: Frölich Luboš
Lojín Lukáš
Marek Martin
Fotbalisté FC Předboj skončili v okresním přeboru v sezoně 2008 / 2009 na 1. místě s
22 vyhranými a 4 prohranými zápasy z celkového počtu odehraných zápasů 26 s počtem
bodů 66 a postoupili ze 4. do 3. třídy přeboru okresu Praha-východ, skupina A.
V polovině soutěže 2009/2010 skončili fotbalisté na 11. místě 3. třídy sk. A, okresního
přeboru. Celkový počet odehraných zápasů 13, vyhrané 4, remíza 4, prohrané 5.
Celkový počet bodů 16.
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B – Oddíl „Sportuj s námi“
Oddíl měl v roce 2009 celkem 29 členů.
Akce konané v r. 2009
31.1.2009 – Turnaj v kulečníku
14.3.2009 – Turnaj v kulečníku
11.4.2009 – Turnaj v petanque
8.5.2009 - Turnaj v petanque
6.6.2009 – Turnaj v kulečníku
11.7.2009 – Turnaj v nohejbalu
25.7.2009 – Turnaj v petanque
15.8.2009 – Turnaj v kulečníku
22.9.2009 – Turnaj v petanque
7.11.2009 - Turnaj v kulečníku
25.12.2009 - Turnaj v nohejbalu
30.12.2009 - Turnaj v kulečníku
Další akce:
30.4.2009 - Pálení čarodějnic
Program začal na dětském hřišti za Obecním úřadem. Děti se zúčastnily v hojném
počtu, mnohé v nápaditých maskách. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží. Za účast
v soutěži dostávaly drobné dárky, na závěr dostaly všechny děti zmrzlinu.
Poté se přesunuli všichni na fotbalové hřiště, kde pokračoval program opékáním
špekáčků a zapálením velké hranice.
Na této akci se podílela obec částkou 1.358,- Kč.
(plakát viz příl. D25/2009)
30.-31.5. - Na hřišti se konal turnaj ve frisbee s mezinárodní účastí
7.6.2009 - Dětský den
Odpoledne plné soutěží o ceny. Děti závodily v různých disciplínách a za odměnu
dostávaly drobné dárky. Na akci se finančně podílela obec částkou 1.865,- Kč a další
sponzoři:
Horizont s.r.o.
Zevos s.r.o.
P.R.Print s.r.o.
Vovsovi
Rozlílkovi
Palkovi
Vignátovi
p. Černý
p. Cuc
pí Sonntagová
sl. Hejduková
(plakát viz příl. D26/2009)
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18. -19.5. - Na hřišti se konal turnaj ve frisbee s mezinárodní účastí
27.-28.6.2009 - Fotbalový turnaj
Turnaje se zúčastnily sportovní oddíly těchto obcí: Líbeznice, Bašť, Kojetice, Předboj
Mužstvo Předboje se umístilo na 4. místě. (plakát viz příl. D27/2009)
11.-12.7.2009 - účast na pouťovém fotbalovém turnaji v Bašti
Fotbalový tým Sokola Předboj se umístil na 3. místě.
5.9.2009 - Dětské odpoledne - rozloučení s prázdninami
Odpoledne s pestrým programem pro děti. Různé atrakce a soutěže o ceny.
Z rozpočtu obce bylo na tuto akci vyplaceno 25.000,- Kč. (příl. D 28/2009, D39/2009,
V4/2009)
3.11.2009 - Oslava 85. narozenin pana Karla Kabeše, nazývaného "děda Kabeš",
který nemá trvalé bydliště v Předboji, ale je v současné době věkově nejstarším členem
Sokola Předboj. Členové Sokola a štamgasti z Hospody na hřišti zorganizovali oslavu,
na kterou pozvali striptérku. Vystoupení striptérky bylo zachyceno na video, které bylo
publikováno prostřednictvím internetové televize PRTV.cz.
4.12.2009 - Vánoční besídka (pozvánka viz příl. D29/2009)

SOKOL Předboj změnil v r. 2009 své webové stránky. Vše zajímavé ze stránek zmizelo.
Zůstal jen článek o historii Sokola v Předboji a pár starých fotografií.
15.11.2009 zemřel pan František Čihák dlouholetý a zasloužilý člen a bývalý funkcionář
Sokola Předboj.

2/ Rybářský spolek
21.2.2009 se konala členská schůze rybářského spolku. Kromě bilance roku 2008, bylo
připomenuto výročí 10letého hospodaření spolku na rybníku Velký.
Rybářský spolek vznikl sice až v r. 2003 a smlouva o pronájmu rybníka Velký byla s
obcí podepsána v r. 2006, krátce poté, co obec získala rybník do svého vlastnictví, avšak
již v r. 2000 skupina nadšenců z řad rybářů začala pečovat o rybník, na kterém předtím
dlouhá léta hospodařila místní organizace ČRS Neratovice a to i přesto, že rybník byl v
té době v restituci a nebyl znám budoucí majitel. Stalo se tak s tichým souhlasem OÚ,
který věnoval na zarybnění rybníka 20.000,- Kč. Další finance byly z dobrovolných
příspěvků rybářů. Obec se stala majitelem rybníka až koncem r. 2005 a teprve potom
mohla být podepsána smlouva o pronájmu s Rybářským spolkem. Stalo se tak 8.2.2006.
Nájemní smlouva byla podmínkou pro podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru a
udělení rybářského práva pro rybářský spolek. Rybářský revír - Velký rybník byl
vyhlášen dne 19.5.2006 rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje. Tím byla
legalizována činnost rybářského spolku Předboj v plné šíři a podle rybářského zákona.
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Činnost spolku je zaměřena na sdružování sportovních rybářů za účelem chovu ryb,
sportovní rybolov udicí, ochranu a údržbu rybníka a přilehlých pozemků z vlastních
finančních prostředků, na základě nájemní smlouvy s majitelem rybníka - obcí Předboj.
Složení výboru v r. 2009:
Tomáš Svoboda
předseda
Karel Tomas
povolenky, platby
Miroslav Podracký
Karel Zelenka
Miroslav Žižka
Rybářský hospodář: Petr Vignát
Počet členů v r. 2009
Celkem 92 členů, z toho 12 členů do 18 let.
Ceny povolenek v r. 2009:
Dospělí - Kč 750,-/rok
Mládež 10-15 let - Kč 100,-/rok
Mládež 15-18 let - Kč 250,-/rok
Děti do 10 let v doprovodu členů spolku mohou chytat zdarma bez povolenky.
Podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu bylo odpracování 10 hod./rok na údržbě
rybníka, důchodci a děti 5 hod./rok. Náhrada za každou neodpracovanou hodinu je 100,Kč.
Poplatek nového člena spolku za registraci činí 500,- Kč.
Rybí vsádka: sumec, kapr, amur, jeseter velký, karas stříbřitý, plotice, perlín, úhoř,
candát a štika.
Násada ryb v r. 2009: kapr 1035 ks
amur 270 ks
štika
58 ks
V r. 2009 bylo uloveno: kapr 364 ks
amur 16 ks
štika
6 ks
Odhad zůstatku pro r. 2010: kapr 1819 ks
amur 361 ks
štika 103 ks
candát 59 ks
lín
20 ks
Činnost rybářského spolku byla zachycena také na internetovém portálu www.vydry.cz
- Holky na rybách. Jedna videoreportáž se jmenuje "Pravidla na Předbojském rybníku"
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a druhá "Videoreportáž zahájení v Předboji". Dále bylo na tomto webu uveřejněno 20
fotografií předbojského rybníka Velký a rybářů.
V roce 2009 se zvýšila pracovní činnost rybářů na údržbě rybníka. Řada členů pracovala
i nad svůj pracovní limit. Významnou akcí bylo ořezání starých stromů, které
ohrožovaly kolemjdoucí a vedení vysokého napětí. Kromě pravidelné údržby a čištění
břehů a hráze byl vyčištěn také přítok rybníka od nánosu bahna. Starosta Panenských
Břežan pan Libor Holík přispěl k čistotě přítoku tím, že zamezil některým
nezodpovědným občanům Panenských Břežan vypouštět výkaly mimo čističku obce.

Kultura
Obecní knihovna
Knihovnice: Jana Šandarová.
Otvírací hodiny: středa 15.00 - 17.00 hod.
Celkový počet svazků k 31.12.2009: 2376 svazků
Z toho krásná literatura
2165 svazků
211 svazků
Naučná literatura
V roce 2009 bylo zakoupeno 25 nových knih.
K dispozici byly dále výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného
knižního fondu knihovny města Mladá Boleslav. V roce 2009 to bylo celkem 15
souborů, což představuje 790 knih.
K dispozici občanům je veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ a přístupný
vždy v úředních hodinách OÚ.
Počet registrovaných čtenářů v roce 2009
Z toho děti do 15 let
Celkový počet návštěvníků v r. 2009
Celkový počet uživatelů internetu

27
4
367
2

Celkový počet výpůjček v r. 2009
Z toho dospělí - krásná literatura
Z toho dospělí - naučná literatura
Z toho děti krásná literatura
Z toho děti naučná literatura

1305
1180
37
69
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V roce 2009 se knihovna zapojila do celostátní ankety Kniha mého srdce, ve které
zvítězila kniha Saturnin autora Zdeňka Jirotky.
V době od 12. října do 18. listopadu byla provedena plánovaná rekonstrukce obecní
knihovny. V rámci rekonstrukce byly opraveny stěny a bylo vymalováno. Staré
linoleum bylo nahrazeno dlažbou a bylo instalováno nové osvětlení. Byly vyměněny
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některé regály a bylo vytvořeno jedno nové studijní místo. Tím se zvýšil počet
studijních míst na 3.
Pro potřeby knihovny byl zakoupen nový notebook a knihovní program Clavius.
Všechny knihy byly zapsány do katalogu.
Obec požádala Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na tuto rekonstrukci ve výši
55.000,- Kč, poskytnutá dotace činila však pouze 25.000,- Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci knihovny činily 52.927,- Kč, to zn., že částka
27.927,- Kč byla uhrazena z prostředků obce.

Zájezdy za kulturou
Obecní úřad zorganizoval v r. 2009 několik zájezdů za kulturou. O možnosti zakoupení
vstupenek byli občané informováni oznámením na nástěnce, na internetových stránkách
obce a vyhlášením v místního rozhlase. Vstupenky si hradili občané, dopravu
autobusem organizoval a hradil obecní úřad .
30.1. - zájezd do divadla Radka Brzobohatého
hra: Klec bláznů - cena jedné vstupenky 320,- Kč, druhá vstupenka za 100,- Kč
zúčastnilo se celkem 28 občanů (program a vstupenka viz. příl. D31/2009)
3.4. - zájezd do divadla Radka Brzobohatého
hra: Barmanky - cena jedné vstupenky 320,- Kč, druhá vstupenka za 100,- Kč
zúčastnilo se celkem 32 občanů (program a vstupenka viz příl. D32/2009)
16.10. - zájezd na Kabaret do pivovaru a restaurace "U Fleků" - vstupné 100,- Kč
zúčastnilo se celkem 26 občanů
8.12. - zájezd do divadla Palace
hra: A do pyžam - cena vstupenky 390,- Kč
zúčastnilo se celkem 33 občanů (program a vstupenka viz příl. D33/2009)

Ostatní
V Restauraci u Svobodů se konaly různé kulturní akce - viz Pohostinská zařízení-str. 14
7.7. zahájila své zkušební vysílání nová internetová rozhlasová stanice Radio Dechovka.
Jde o unikátní projekt, který v České republice nemá obdoby. Provozovatelem
Radia Dechovka je občan Předboje pan Roman Culek, kontaktní adresa Radia
Dechovka je ul. U Prutníku 232, Předboj. (příl. D12/2009).

Školství
I v r. 2009 byla v platnosti smlouva s Mateřskou školou v Kojeticích, dle které je možné
umístit zde celkem 15 dětí z Předboje bez rozdílu věku dítěte a podmínkou zůstává
trvalé bydliště alespoň jednoho z rodičů v obci Předboj.
Mateřskou školu v Kojeticích navštěvovalo v r. 2009 celkem 15 dětí z naší obce.
3 děti navštěvovaly mateřské školy v jiných vesnicích, a sice:
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Máslovice - 1 dítě
Bašť
- 1 dítě
Čakovičky - 1 dítě
Příspěvky vyplacené obcí Předboj na všech 18 dětí činily v r. 2009 celkem 138.910,Kč.
Do školy v Kojeticích nechodily v r. 2009 žádné děti z Předboje.
Základní školu v Líbeznicích navštěvovalo:
v období 1.1. až 30.6.2009 celkem 26 žáků
v období 1.9. až 31.12.2009 celkem 25 žáků
Obecnímu úřadu v Líbeznicích byly v r. 2009 zaplaceny příspěvky na jednotlivé žáky v
celkové výši 169.267,- Kč, a sice:
Za období 1.1. až 30.6.2009 - 103.147,- Kč ( 26 žáků)
Za období 1.9. až 31.12.2009 - 66.120,- Kč (25 žáků)
Do školy dojíždějí děti autobusem. Ráno je možné použít linku 416 (školní autobus)
nebo linku 368. Odpoledne jezdí pouze spoje linky 368.

Sport
Jak je popsáno v kapitole Spolky, působí v obci TJ Sokol. Pod hlavičkou Sokola jsou
organizovány dvě skupiny, místní fotbalový klub, který se umístil v sezoně 2008/2009
v okresním přeboru na 1. místě a postoupil ze 4. do 3. třídy a oddíl Sportuj s námi, který
organizuje různé turnaje a sice: nohejbal, kulečník, šipky, pétanque apod.
V r. 2009 se sešla v obci skupina žen, které začaly provozovat nově se rozvíjející a ve
světě velmi oblíbený sport "Nordic walking", doslovně přeloženo severská chůze. Jedná
se o chůzi se speciálními holemi. Chodí se v pravidelném rytmu a jsou zapojeny i ruce.
Hole navíc podporují správné dýchání a držení těla. Tato činnost by měla pomáhat
snižovat nadváhu, zvyšovat fyzickou kondici a ulevit od bolestí zad a kloubů. Tento
sport je vhodný pro všechny věkové skupiny, pro muže i ženy. Muži se v naší obci zatím
nezapojili. K pravidelným vycházkám, které se konaly pravidelně 3x týdně se přihlásilo
do konce roku 2009 celkem 7 žen, které se zúčastňovaly vycházek vždy dle svých
možností, a sice:
Čermáková Magdaléna
Machová Zdena
Paděrová Jitka
Suldovská Marie
Šandarová Jana
Tomasová Milada
Vrábelová Martina
29.8. se konala instruktáž, na kterou si zájemkyně o tento sport pozvaly paní Mgr. Ivanu
Vávrovou ze Sport Clubu Olympia, Neratovice. Od tohoto data až do konce roku
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podnikala skupina žen s hůlkami vycházky do okolních vesnic, částečně po silnici a
částečně po polních cestách. Každá taková vycházka trvá přibližně jednu hodinu a délka
trasy se pohybuje vždy v rozmezí 3 až 5 km. Sobotní vycházky bývají o něco delší a
délka trasy bývá i kolem 10 km.
Na sklonku roku projevilo zájem o tento sport několik dalších žen, které slíbily připojit
se v r. 2010. (V5/2009)

Zdravotnictví
V lednu zahájila v obci činnost soukromá zdravotní ordinace.
Lékařka:
MUDr. Henrieta Mavrogeni
Zdravotní sestra: Alena Švarcová
Ordinace se nachází v rod. domě v ulici U Prutníku 188. Návštěvu je nutné vždy
předem telefonicky dohodnout.
Ordinační hodiny: Po 7.00 - 12.00 hod
Út 15.00 - 19.00 hod.
St 14.00 - 18.00 hod.
Pá 7.00 - 9.00 hod. 16.00 - 18.00 hod.
V případě potřeby je možné dohodnout i jiný termín.
Zdravotní sestra je přítomna v ordinaci každý den.
V prvním roce provozu ordinace se zaregistrovalo celkem asi 450 pacientů a to nejen z
Předboje, ale i z okolních obcí. Z občanů Předboje se zaregistrovalo kolem 60 pacientů.
Nejvíce pacientů je z Baště. Další pacienti jsou ze Zlonína, Měšic, Nové Vsi, Mratína,
Líbeznic a dokonce i z Prahy a stále se registrují noví pacienti.
Kromě Předboje ordinuje paní doktorka také v Libiši, a sice:
Po 13.00 - 18.00 hod.
St 7.00 - 11.00 hod.
Čt 16.00 - 18.00 hod.
Část občanů stále využívá zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují:
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Eva Chlumská
Dětská lékařka MUDr. Miluška Svobodová, která se střídá s MUDr.
Homolkovou.

Janou

Zubní lékařka MUDr. Marie Pražanová odešla do důchodu a zubní ordinace pozastavila
od 15.6.2009 svoji činnost. Od září začala ordinovat po mateřské dovolené MUDr. Eva
Hlavičková, dcera MUDr. Pražanové.
Do zdravotního střediska v Líbeznicích dojíždí z Neratovic pravidelně též gynekolog
MUDr. Petr Toupalík.
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Nejbližší lékárna je v Líbeznicích, Ul. Martinova 142.
Další nejlépe dostupné a nejvíce navštěvované jsou lékárny v Neratovicích, u metra
Ládví, v Globusu v Čakovicích.
Nejbližší nemocnice:
Městská nemocnice, Neratovice - nestátní zdravotnické zařízení - provozovatelem je
soukromá společnost Almeda, a.s.
Nemocnice Brandýs n/Labem-Stará Boleslav - nestátní zdravotnické zařízení provozovatelem je soukromá společnost PP Hospitals, s.r.o.

Doprava
Dopravní obslužnost zajišťovala v r. 2009 firma ROPID (Regionální organizátor
pražské integrované dopravy) prostřednictvím dopravní firmy ČSAD Střední Čechy se
sídlem v Brandýse nad Labem/ Staré Boleslavi. Do obce jezdí i nadále tyto linky PID
(Pražské integrované dopravy):
368 – Praha,Ládví - Předboj
416 – Předboj/Zlonín-Líbeznice
418 – Libiš-Odolená Voda
Ceny jízdenek v r 2009 zůstaly stejné jako v r. 2008:
38,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka pro 6 pásem celk. 150 minut
26,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka pro 4 pásma (pouze k Metru) celk. 90 minut
14,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka pro 2 pásma max. 30 minut
10,- Kč = plnocenná nepřestupní jizdenka pro 2 vnější pásma max. 15 minut.
Na tuto jízdenku lze cestovat v rámci 2 vnějších pásem a nebo ji použít jako
doplatek pro cestu do Prahy pro držitele předplatních kuponů pro Prahu.
(kromě tradičních papírových kuponů začala v r. 2009 platit v Praze
elektronická karta Opencard)
Zvýhodněné přestupní jízdenky pro děti od 6 do 15 let činí vždy polovinu plnocenné
jízdenky. Poloviční jízdné platí také pro držitele průkazky PID pro důchodce a seniory,
avšak pouze v pásmech P,0 a B (nikoliv ve vnějších pásmech).
Bezplatně se přepravují děti do 6 let věku a osoby starší 70 let.
(Vzory některých jízdenek viz příloha D34/2009)
Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 1. června 2009 schválila podmínky a
parametry projektu "Žákovské jízdné zdarma". Od začátku školního roku 2009 mohou
žáci a studenti využít možnosti dopravy ze svého domova do školy a zpět zdarma. To
platí pro děti od 6 do 19 let, které musí být nositeli Středočeského žákovského a
studentského průkazu. Podmínkou je, že bydliště žáka a sídlo školy je na území
Středočeského kraje. Žákovské jízdné platí pouze během školního roku a neplatí v době
prázdnin. V naší obci se tento projekt týká dětí, které dojíždějí do školy v Líbeznicích
evt. v Kojeticích a které mají trvalé bydliště v Předboji. Studentů a učňů, dojíždějících
do škol v Praze se tento projekt netýká, neboť Praha je samostatný kraj a nespadá do
Středočeského kraje.
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Autobusy přepravující děti do školy zdarma jsou označeny žlutým štítkem s logem
Středočeského kraje a písmeny ŽJ (viz fotodokumentace).
Obec se musí každoročně podílet na prokazatelných ztrátách dopravců.
Náklady na jednotlivé linky v roce 2009:
Linka č. 416 je školní autobus, případné ztráty jsou hrazeny z dotací KÚ Středočeského
kraje
Linka č. 418 Libiš-Odolená Voda - roční náklady obce činily 42.750,70 Kč
Linka č. 368 Předboj-Ládví - roční náklady obce činily 8.628,80 Kč
Jízdní řády jednotlivých linek se v r. 2009 výrazně nezměnily.
(JŘ PID 368 z 13.12.2009 viz příloha č. D35/2009)
Dne 24.9.2009 se uskutečnila v kanceláři firmy Ropid schůzka o dopravní obslužnosti.
Jednalo se hlavně o linku PID 368 Předboj-Ládví. Kromě pracovníků Ropidu, pánů
Marka a Černého se za Bašť zúčastnila místostarostka Ing. Iva Cucová , za Předboj já,
Jitka Paděrová, za komisi pro dopravu. Výsledkem jednání bylo ujednání, že obě obce
napíší společný dopis adresovaný Ropidu, s kopií na Krajský úřad Středočeského kraje,
kde budou vypsány naše připomínky k dopravní obslužnosti obce a případné
požadavky na rozšíření spojů do obce.
Zmíněný dopis byl sepsán a odeslán 14.10.2009 tak, jak bylo dohodnuto. Hlavním
bodem dopisu byla žádost o přidání 4 nových spojů v pracovní dny, 2 ve směru
Předboj-Ládví, 2 ve směru Ládví-Předboj. (viz příl. D38/2009)
Další body dopisu:
• lepší rozvržení intervalů mezi spoji linek 368 a 103, aby se předešlo nebezpečí,
že se cestující z našich obcí nevejdou do autobusu zaplněného cestujícími do
Ďáblic
• kvalita obsluhy cestujících a kultura přepravy
• úprava trasy spoje ve 12.45 hod. z Ládví tak, aby zajížděl ke škole i po dobu
uzavírky silnice III/0091 Líbeznice-Bašť po dobu budování silničního obchvatu
Líbeznic
• úprava nákladů na málo využívané linky 417 z Baště a 418 z Předboj.
• možnost dopravního spojení do Neratovic
Projednání našich požadavků bylo jedním z bodů další schůzky, která se konala dne
9.11.2009 v prostorách Obecního úřadu Líbeznice. Za Bašť se této schůzky zúčastnil
starosta pan Komárek, za Předboj opět já, Jitka Paděrová. Schůzky se zúčastnili dále
starostové zainteresovaných obcí, zástupci Ropidu a KÚ Středočeského kraje. Na tomto
jednání nám byla předána kalkulace 4 nově požadovaných spojů. Celkové náklady byly
vyčísleny na ca 58.000,- Kč/měsíc to zn. ca 696.000,- Kč/rok. Dodatečně byly tyto
náklady sníženy o plánované příjmy od cestujících na ca 40.000,- Kč/měsíc, tj.
480.000,- Kč/rok.
O úhradu této částky by se měly podělit obce Bašť a Předboj. Příspěvek slíbil předběžně
i starosta Líbeznic, zatímco starosta Bořanovic neprojevil ochotu jakkoliv se finančně
spolupodílet. Další jednání v této záležitosti bylo stanoveno na začátek roku 2010.
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Do obce je i nadále možno cestovat autobusovými spoji linky Praha-Mělník-Štětí č.
155712 zastávka Předboj-rozcestí na silnici I/9. (Jízdní řád - příl. č. D36/2009)

Zimní údržba komunikací
Úklid sněhu z chodníků a posyp chodníků zajišťovala obec vlastní mechanizací. Úklid
místních komunikací objednávala obec, tak jako v minulých letech, u firmy Zevos,
s.r.o., která zajišťovala také zimní údržbu silnice na Bašť, která vede kolem rybníka a
kudy jezdí autobus. Jedná se též o místní komunikaci.
V r. 2009 nenastala na místních komunikacích kalamitní situace, která by musela být
řešena za pomoci SÚS (Správa a údržba silnic).

Podnikání v obci
V obci má sídlo několik firem a je zde registrována řada podnikatelů (fyzických osob).
Níže jsou uvedeny pouze firmy a podnikatelé, všeobecně známí a mající sídlo nebo
trvalé bydliště v obci nebo jsou uvedeni na webových stránkách obce, mají reklamu na
domě nebo ti, u kterých byly náhodně zjištěny webové stránky.

Firmy (právnické osoby):
Horizont spol s r.o., Ke Tvrzi 7
Horizont je největší firmou v obci. Firma sídlí v místech, kde se nacházel v minulosti
největší statek a později sídlo místního JZD.
Firma Horizont byla založena panem Jindřichem Malým v r. 1991 a své sídlo v Předboji
má od roku 1996. Sem se nastěhovala firma po první rekonstrukci hlavní budovy, kde
byly kanceláře. V další zrekonstruované budově byly tehdy skladové prostory. Od té
doby prošly postupně rekonstrukcí všechny prostory bývalého statku. Při všech
rekonstrukcích a úpravách bylo vždy dbáno na estetickou úroveň a je zde i snaha
zachovat pokud možno historické prvky budov.
V současné době má firma 65 zaměstnanců a je rozdělena na 2 divize.
1. divize: obchodní jednotka - výstavy
Tato divize se zabývá realizací výstavních stánků, převážně pro automobilový průmysl.
K hlavním zákazníkům firmy patří Škoda auto, Audi a Volkswagen, pro které realizuje
Horizont expozice po celém světě. Jedná se o realizace od návrhu přes výrobu elementů
až po montáž. Stánky se po použití na výstavách skladují a uchovávají pro další použití.
2. divize nese marketinkové označení Bulb
Zabývá se dovozem a distribucí designových dekorativních svítidel a rovněž realizací
interiérů s použitím svítidel. Tato divize má otevřený "showroom" v PrazeHolešovicích.
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Na stejné adrese jako Horizont s.r.o. jsou evidovány také další firmy, a sice:
YARD, a.s. - firma se zabývá pronájmem nemovitostí a je majitelem celého areálu a
pozemků v Předboji
HORIZONT Production a.s. - je firma, které patří Horizont s.r.o.
ASSISTANCE, spol.s r.o. - zabývá se vedením účetnictví, ekonomickým poradenstvím
a správou nemovitostí
ZEMONEX, spol.s r.o. - zabývá se pronájmem nemovitostí a vlastní bytovku v Předboji
KOCHANOVA INVEST, s.r.o. - zabývá se pronájmem a správou nemovitostí, vlastní
činžovní dům v Praze
VAN LACK, s.r.o. - pronájem, správa a údržba nemovitostí
V katastru obce ve vzdálenosti ca 1 km od obce samé u silnice I/9 leží skladový areál
bývalé Včely Předboj, který v současné době provozuje firma

České přístavy, a.s., Tůmovka 102
Skladové prostory jsou pronajímány několika dalším firmám. Ke konci r. 2009 to byly
tyto firmy:
VYDIS s.r.o. - telekomunikace, výstavba digitálních sítí, rekonstrukce a opravy.
Sídlo společnosti je v Dolních Břežanech.
Hanseatic Trade Cooperation, a.s. - sklad firmy, která se zabývá prodejem
podlahových krytin. Hlavní sídlo společnosti je v
Praze 10 - Vršovicích
Taiko a.s.
Bagio s.r.o. - firma se zabývá výrobou plastových výrobků. Hlavní sídlo firmy je v
Praze 8-Libni.
BeKa Transport s.r.o. - dopravní a stěhovací služby. Hlavní sídlo firmy je v Praze 8Libni
RENZ, s.r.o. - Výroba kancelářských potřeb a vybavení. Hlavní sídlo firmy je KladnoŠvermov
Několik destítek metrů od tohoto areálu, v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky
Předboj-rozcestí, má sídlo firma:

Roland, s.r.o, Na Palpostě 119
Firma byla založena v roce 1991. Jejími zakladateli byli pánové Roland Berauer a Petr
Tejmar. Firma nabízí kompletní lešenářské služby, montáže, demontáže, pronájmy a
dopravu lešení.
Firma má 10 kmenových zaměstnanců a dalších přibližně 30 lešenářů.

PR Print s.r.o., Hlavní 115
je ofsetová tiskárna a jejím majitelem je pan Petr Hořejší.
Firma byla založena v r. 1994 a do Předboje se přestěhovala v r. 1998. Původní sídlo
firmy bylo v č. 31, v budově bývalé tělocvičny. V r. 2004 se výroba přestěhovala do č.
115, do budovy bývalé samoobsluhy. Tiskárna se zabývá hlavně tiskem reklamních
materiálů vyrobených ofsetovým tiskem. Firma má celkem 8 zaměstnanců. Pan Hořejší
zajišťuje pro obec zdarma tisk různých plakátů na akce pořádané obcí nebo
tělovýchovnou jednotou Sokol a zdarma též provádí vazbu kroniky a grafickou úpravu
CD, na kterých je archivována kronika a fotografie ke kronice.
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TyPa mailing s.r.o., U Rybníčka 9
Společnost se zabývá reklamní a propagační činností. Sídlí v budově bývalého
Kulturního domu.

Zevos, s.r.o., Ke Tvrzi 140
je firma zabývající se zemědělskou výrobou. Jedná se o rodinnou firmu, ve které
pracuje kromě majitele firmy pana Karel Jelínka také jeho manželka a syn. Celkem
má firma 11 zaměstnanců a hlavní náplní práce je rostlinná výroba. Firma ZEVOS s.r.o.
byla založena 1.7.1993 a začala hospodařit na pozemcích o výměře 1074 ha. Postupem
času se výměra pozemků zvýšila na 1400 ha. V r. 2009 přibylo dalších 485 ha v katastru
Korycan a Netřeby a tím se zvýšila celková výměra na 1885 ha. Pozemky jsou z velké
většiny pronajaté a rozkládají se na 23 katastrálních územích.
Na pozemcích se pěstují hlavně obiloviny, převážně potravinářská pšenice a
sladovnický ječmen. V posledních letech také řepka, hořčice a poprvé v r. 2009 i mák.
Důvodem je nutnost střídání plodin na pozemcích v době, kdy se z důvodu rušení
cukrovarů, přestala pěstovat řepa a přestávají se pěstovat i brambory.
Výnosy v r. 2009:
pšenice
7,2 t/ha
ječmen
6,3 t/ha
řepka
3,45 t/ha
1,5 t/ha
hořčice
mák
1,15 t/ha
Firma vlastní 11 traktorů, 5 z nich zahraniční výroby značky Case a 6 traktorů zn. Zetor.
Firma ZEVOS s.r.o. provádí v obci zimní údržbu místních komunikací a podílí se na
likvidaci černých skládek v okolí obce.

Radio Dechovka, U Prutníku 232
je první internetové radio, které zahájilo své vysílání 7.7.2009. Provozovatelem a
ředitelem Radia Dechovka je pan Roman Culek. Původní adresa studia a kontaktní
adresa je ul. U Prutníku 232, Předboj. (příl. D34/2009)
28.12.2009 se Radio Dechovka přestěhovalo do č. 41. Kontaktní adresa zůstala stejná.
Rádio vysílá 24 hodin denně a přináší nejlepší české a moravské písničky. Vyjímečně
zazní i zahraniční skladby. V době od 9.00 do 19.00 hod. jsou písničky provázeny
mluveným slovem. Tým radia tvoří kromě provozovatele a ředitele p. Romana Culka
jeho manželka Veronika Culková, která je programovou ředitelkou a tiskový mluvčí
Radek Blažek. Dále 5 moderátorů: Táňa Pikartová, Radka Macháčková, František
Dočkal, Roman Mischka a Martin Pohoda, redaktor Pepa Skokan a kulturní referent
Karel.

STING PRAHA spol.s r.o., Na Vršku 16
je stavebně - inženýrská dodavatelská a obchodní firma. Vznikla v r. 1993. Firma se
zabývá kromě individuální výstavby rodinných domů a půdních vestaveb též obnovou
památkového fondu (Pražský a Středočeský památkový ústav)
Sídlo firmy je v Předboji, v ulici Na Vršku 16, adresa provozu: Mickiewiczova 9,
Praha 6
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Renova PV, s.r.o., Na Vršku 17
Malířské a lakýrnické práce. Kompletní rekonstrukce bytů a bytových prostor.

Nábytek Prosek s.r.o.
Prodej nábytku
Sídlo společnosti: Předboj, U Prutníku 200
Prodejna: Praha 9-Prosek, Litoměřická 433

O.K. Star, s.r.o., Na Jaroši 111
Na Jaroši 111 - poskytování nebankovních hotovostních půjček

Billiard Teska, s.r.o., Spojovací 159
Výroba, prodej, servis a pronájem kulečníkových stolů

V-DIM, s.r.o., Ke Tvrzi 28
Pronájem vlastních nemovitostí

ITM - Praha, s.r.o. - ing. I.T.Mikota, Ke Tvrzi 36
Prodej a servis lodních motorů

Podnikání - fyzické osoby:
Beránek Roman, U Prutníku 188 - majitel produkční soplečnosti PRTV.cz - výroba
multimediálních pořadů
Bulíček Miloslav, Nová 235 - montáže, opravy a revize elektrických zařízení
Husar Lubomír, Zvonková 153 - pokládání koberců
Jalovec Antonín, Větrná 239 - Japonský ráj - realizace a údržba Japonských a okrasných
zahrad
Kršmaru Jana, Dlouhá (Spojovací) 150 - kadeřnictví
Kršmaru Milan, Dlouhá 150 - stavby a montáže
Lanková Sylva, Dlouhá 148 - Sylvadog Bohemia - chovatelská stanice shih-tzu, mops,
německá doga
Mavrogeni Henrieta, MUDr., U Prutníku 188 - praktický lékař pro dospělé
Mozga Marek, Queen Media, Zahradní 196 - reklamní agentura
Ptáčková Jana, Na Jaroši 181 - kadeřnictví - provozovna OC Krakov, Ratibořská 24/598
Praha 8
Šandarová Jana, Na Vršku 82 - daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence
Švihel Zdeněk, Kojetická 107 - výuka angličtiny pro děti a dospělé
Zemanová Jaroslava, Kojetická 75 - provozování Hospody Na hřišti
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Závěr
Skončil rok 2009. Pro někoho lépe, pro někoho hůře. Hospodářská krize ještě úplně
neskončila a tak se budeme muset potýkat s jejími následky ještě v průběhu příštího
roku. I události v obci z posledních dní roku nasvědčují tomu, že začátek roku bude
možná dramatičtější než jsme byli zvyklí. Zdá se, že ne všichni, kdo se rozhodli
vyměnit město za malou vesnici věděli, co to obnáší a ne všichni se dovedou vyrovnat
se změnou životního stylu. To, co starousedlíci považují za pokrok a velký krok
dopředu, považují někteří noví obyvatelé za zcela nedostatečné a hodné kritiky. A tak se
zdá se, že teprve budoucnost odhalí, na které straně je více pravdy.

Jitka Paděrová
kronikářka
15.4.2010
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Přílohy
Nedílnou část kroniky tvoří přílohy. Pro lepší orientaci jsou přílohy rozděleny na
fotografie, jiné dokumety a výstřižky.
Fotografie jsou označeny písmenem F, pořadovým číslem a rokem. Jsou uloženy v
samostatném albu pod č. F1/2009 až F270/2009, s popisem vedle fotografie a na rubu
každé fotografie.
Ostatní dokumenty jsou označeny písmenem D, pořadovým číslem a rokem. Jejich
seznam je uveden na str. 36.
Novinové výstřižky jsou označeny písmenem V, pořadovým číslem a rokem. Jsou
nalepeny na jednotlivých papírech vždy s uvedením názvu novin, data a č. stránky.
Jejich seznam je uveden na str. 37.
Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem, je v textu uveden odkaz na tyto přílohy.
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Seznam příloh
Dokumenty:
D1/2009 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj z 9.2.2009
D2/2009 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj z 14.4.2009
D3/2009 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj z 8.6.2009
D4/2009 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj z 14.9.2009
D5/2009 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj z 16.11.2009
D6/2009 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj z 14.12.2009
D7/2009 - Rozpočet obce Předboj na rok 2009
D8/2009 - Závěrečný účet obce Předboj za rok 2009
D9/2009 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Multifunkční
dům Předboj
D10/2009 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rozšíření
víceúčelového hřiště
D11/2009 - Vzor smlouvy o shromažďování a sběru odpadu mezi obcí a domácnostmi
D12/2009 - Plakát - pozvánka na "Předbojskou veselici" 13.6.2009 u rybníka
D13/2009 - Petice občanů - zamezení průjezdu obcí vozidlům nad 6 tun
D14/2009 - Svatební oznámení nájemkyně obchodu "Potraviny Předboj"
D15/2009 - Vzorový jídelní listek z Restaurace "U Svobodů"
D16/2009 - Vzorový nápojový lístek z Restaurace "U Svobodů"
D17/2009 - Plakát na vystoupení skupiny Jam Band v rest. U Svobodů 20.3.2009
D18/2009 - Plakát na vystoupení skupiny Sally Band v rest. U Svobodů 17.4.2009
D19/2009 - Plakát na vystoupení skupiny Sally Band v rest. U Svobodů 15.5.2009
D20/2009 - Pozvánka na taneční zábavu U Svobodů dne 17.10.2009
D21/2009 - Pozvánka na taneční zábavu U Svobodů dne 14.11.2009
D22/2009 - Pozvánka na Silvestrovskou diskotéku U Svobodů
D23/2009 - Pozvánka na výroční schůzi Sokola konanou dne 26.4.2009
D24/2009 - Zápis z výroční členské schůze Sokola z 26.4.2009
D25/2009 - Pozvánka na "Pálení čarodějnic" 30.4.2009
D26/2009 - Pozvánka na "Dětský den" 7.6.2009 na hřišti Sokola Předboj
D27/2009 - Plakát na "Fotbalový turnaj" na hřišti Sokola Předboj 27. a 28.6.2009
D28/2009 - Plakát na akci "Rozloučení s prázdninami"
D29/2009 - Pozvánka na "Vánoční besídku" v Restauraci Na hřišti
D30/2009 - Pozvánka na "Předvánoční posezení se seniory"
D31/2009 - Program z divadelního představení "Klec bláznů" a vstupenka
D32/2009 - Program z divadelního představení "Barmanky" a vstupenka
D33/2009 - Program z divadelního představení "A do pyžam" a vstupenka
D34/2009 - Tisková zpráva o zahájení zkušebního vysílání Radia Dechovka
D35/2009 - Jízdní řád PID 368 platný od 1.9.2009
D36/2009 - Jízdní řád autobusové linky č. 155712 Praha-Mělník-Štětí platný od
13.12.2009
D37/2009 - Vzory jízdenek PID v r. 2009
D38/2009 - Kopie dopisu obcí Předboj a Bašť adresovaný na fu Ropid, Praha se žádostí
o zlepšení dopravní obslužnosti
D39/2009 - Kopie Smlouvy o příspěvku mezi obcí Předboj a TJ Sokol Předboj na akci
Rozloučení s prázdninami
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Výstřižky:
V1/2009 - Časopis Metro/duben 2009 - Petr Fejk
V2/2009 - Právo/19.8.2009 - Petr Fejk
V3/2009 - Magazín Práva/12.9.2009 - Petr Fejk
V4/2009 - Náš region/17.9.2009 - O historii obce Předboj / Rozloučení s prázdninami
V5/2009 - Náš region/1.10.2009 - O znaku obce / Nordic Walking v Předboji
V6/2009 - Nedělní Blesk - Šéfkuchař Roman Řezáč

Fotografie:
Fotografie jsou uloženy v samostatném albu pod č. F1/2009 až F270/2009, s popisem
vedle fotografie a na rubu každé fotografie.
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